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چکیده
به قدرت رسیدن حزب عدالت وتوسعه در ترکیه فصل جدیدی در سیاستت دالیتو و لتارجو
ترکیه رقم زد .ترکیب اسالم سیاسو با دموکراسو و لیبرالیسم ،توسعه ستری اقصصتادی ،رویکترد
منطقه محور به جای رویکرد غرب محور در سیاست لارجو ،راهبترد عقتا استصرات ی و بته
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صفر رساندن مشکالت با هقسایگان جذابیت زیادی برای ترکیه در منطقه لاورمیانه ایجاد کترد
به طوری که روند رو به افزایش قدرت نرم این کشور در منطقه لاورمیانه «متد ترکیته» را بته
عنوان ی مد موفا حکومتداری در پیش چشم مردم مسیقان لاورمیانته قترار داد .پت وهش
حاضر تالش موکند با اسصفاده از روش توصیفو و تحیییو عوامل فراز و فرود قدرت نرم افزاری
ترکیه در دوره اسالمگرایان را بر اساس نظریه جوزف نای بررسو نقاید .عیورغم موفقیت نسبو
ترکیه در نفوذ اقصصادی و دیپیقاتی در منطقه لاورمیانه اما تحوالت انقالبو در لاورمیانه عربو
به وی ه در هقسایگان جنوبو ترکیه به مثابه فرصصو تیقو شد که حاکقتان ترکیته بترای افتزایش
نفوذ و ه مونو منطقهای لود از آن اسصفاده نقایند .تالش دولت ترکیه از یت طترف منجتر بته
عدو از سیاستهای نرم افزاری قبیو شد و از طرف دیگر ناکامو در رسیدن به اهداف سیاست
جدید ترکیه موجب ایجاد چالش در قدرت نرم ترکیه گردید .یافصههای مقاله حاضر نشان مودهد
اسصفاده از قدرت سخت افزاری ،بحرانهای امنیصو و بوثباتو سیاستو و هقچنتین کتاهش رشتد
اقصصادی موجب افو در قدرت نرم ترکیه و تنز جایگاه دالیو و منطقتهای ایتن کشتور شتده
است.
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مقدمه
کشور ترکیه به واسطه جایگاه ژئوپولیصی

منحصر به فرد لود و واقت شتدن در بتین دو

قاره آسیا و اروپا و از طرفو پیشینه تاریخو سصرگ ،هقواره پصانسیل الزم برای تبتدیل بته
ی

قدرت ه مونی

منطقهای را داشصه است .هقچنین این کشور به عنتوان دروازه ورود

تقدن جدید اروپایو به جهان اسالم برای نخبگان مسیقان حامتل جتذابیت بتوده استت.
الزامات جنگ سرد و موقعیت وی ه جغرافیایو و نزدیکو به شوروی ،ترکیه را به یکتو از
سرپلهای حیاتو غرب برای مقابیه با شوروی تبدیل کرده بود .این مسأله بعالوه حضتور
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مؤثر در ناتو سبب ایجاد انگارههای هویصو غرب گرا در اذهان نخبگان سیاستو تترد در
دوران نظام دوقطبو گردید .شکست بیود شرق ،پایان جنگ سرد و کاهش اهقیت نتاتو
و به تب ِ آن ترکیه؛ از ی
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سو و عدم پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا نیاز بته بتاز تعریت

هویصو در ترکیه را بیشصر کرد .در ایتن بتازتعری

کته بتا هتور استالمگرایان در ستپهر

سیاسو ترکیه مصادف شد با اجصناب از نگاه ی

سویه به غترب بتر هویتت منطقتهای و

تاریخو ترکیه به عنوان ی

کشور مسیقان و میراثدار امپراطوری عثقانو تاکید شتد .در

واق سیاسصقداران جدید ترکیه به درسصو دریافصه بودند که چنتد دهته نگتاه بته غترب و
تاکید بیش از حد به اروپا و آمریکا موجد ی

سیاست لتارجو یت

ستویه و نتامصوازن

برای ترکیه شده است .به هقین دلیل ترکیه نگاه بته کشتورهای استالمو و غترب را بته
صورت هم زمان در پیش گرفت .براساس این تغییر اسالم گرایان ترکیه که تحت عنتوان
حزب عدالت وتوسعه ( )AKP1به قدرت رسیدند با تیفیا هویت اسالمو و تاریخو ایتن
کشور با ارزشهای لیبرا سرمایهداری و توسعه سری اقصصادی در دهه او قرن بیستت
ویکم قیوب واذهان مردم کشورهای لاورمیانه را تحت تأثیر قرار دادند .موفقیتت ترکیته
در اجرایو کردن راهبردهای جدید در سیاست لارجو ترکیه مبنو بر عقا اسصرات ی

و

به صفر رساندن مشکالت با هقسایگان موجب افزایش قدرت نرم ترکیته در ایتن برهته
گردید.
تحوالت بهار عربو و به دنبا آن قدرت گرفصن دولت اسالمو عراق و شام (داعش)
در شقا عراق و سوریه و تضعی

دولتهای مرکتزی عتراق و ستوریه از یت

طترف،

1. Adalet ve Kalkınma Partisi

هقچنین مسأله کردها و مشکالت مرزی بتین ترکیته و ستوریه از طترف دیگتر نخبگتان
سیاسو ترد را به بهره برداری از وضعیت موجود برای نیل به اهداف منطقتهای ترغیتب
کرد .آنها تالش کرند با به دست گرفصن ابصکار عقل در امور کشور سوریه و بازگسصرش
حضور و نفوذ از شقا عراق تا جنوب سوریه به نوعو عظقت ازدست رفصه امپراتتوری
عثقانو را بازیابو نقایند.
این پ وهش تالش موکند با اسصفاده از روشتوصیفو -تحیییتو و استصفاده از منتاب
کصابخانهای به دو سؤا زیر پاسخ دهد:
 -1چه مؤلفههایو موجب افزایش قدرت نرم و جتذابیت ترکیته در دوران حکومتت
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حزب عدالت و توسعه گردید؟
 -2تحوالت و قیامهای مردمو لاورمیانه و پیامتدهای آن ازجقیته هتور داعتش و
بحران سوریه چه تاثیری بر قدرت نرم ترکیه داشصه است؟
چارچوب نظری اسصفاده شده در این مقاله تئوری قدرت نرم جوزف نتای موباشتد.

تجزیه و تحل

براین اساس فرضیههای مقاله حاضر این است که استصرات ی استصفاده از قتدرت نترم در

قدرت نرم ترک ه

دوره اسالم گرایان موجب افزایش نفوذ و محبوبیت ترکیه در لاورمیانه گردید؛ هقچنین

در دوره غلبه

سیاست نرم افزاری ترکیه از زمان تحوالت لاورمیانه عربو به لصوص بحران سوریه و
دلالتهای سخت افزارانه ترکیه در این کشور رو به افو نهاده است.
 .1پیشینه موضوع تحقیق
اقبا ( )1393در مقالهای با عنوان «تحییل مؤلفههای قدرت نرم ترکیه ( 2002تتا »)2012
قدرت نرم ترکیه پت

از بته قتدرت رستیدن حتزب استالمگرای عتدالت و توستعه در

سا های  2002تا  2012را مورد مطالعه قرار داده و نشان داده که چگونه ترکیته در ایتن
ی

دهه بر لالف دوره حاکقیت سکوالرها تالش کرده است تا به جای تاکید بر قدرت

مادی به افزایش قدرت نرم لود در دو سطح میو و فرامیو بیفزاید و تحییل لتود را بتر
پایه موفقیت این رویکرد در ترکیه جق بندی موکند .در این مقاله با توجه به بازه زمانو
که مورد بررسو قرار داده است از سیاستهای بعدی ترکیه در قبا منطقه سخنو به میان
نیامده است.

اسالم گرایان

عسگرلانو و عبدالسالم ( )1395در مقاله «بررسو تطبیقتو سیاستت لتارجو ایتران و
ترکیه در قبا بحران سوریه از سا  2010تا  »2015عقیکرد ترکیه در قبا سوریه را نشتان
دهنده این موضوع مودانند که سیاست تنش صفر با هقسایگان راه به جایو نخواهد بترد و
ترکیه با اتخاذ موضعو تهتاجقو در قبتا ستوریه ،بته دنبتا منتاف لتود و توستعه عقتا
اسصرات ی

لود در سوریه پسا اسد است .مقالته عتراق و ستوریه را قربتانو بینتد پتروازی

رهبران حزب عدالت و توسعه موداند که ریشه این سیاستهای ترکیه باور رهبران حتزب
عدالت و توسعه مبصنو بر ضرورت حرکت ترکیه به سقت ایجاد ه مونو منطقتهای؛ امکتان
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تأمین انرژی ترکیه از طریا مناب انرژی عراق و رشد اقصصادی سالهای الیتر ترکیته و نیتاز
این کشور به بازارهای منطقه موباشتد .نویستندگان نصیجته موگیرنتد محاستبات نادرستت
رهبتتران ترکیتته موجتتب گردیتتد ترکیتته در بحتتران ستتوریه مدالیتته نقایتتد و سیاستتتهای
توسعهطیبانهاش را آغاز نقاید.
طوبا کاووس )2012(1در مقالهای به بررستو قتدرت نترم ترکیته در سیاستت لتارجو

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
سوم شماره پ اپ
ب ست و نهم
پای ز 1397

ترکیه موپردازد .وی با تاکید بر فرهنگ و تاریخ ترکیه ،به ارزشهتا و سیاستتهایو اشتاره
موکند که در فرهنگ ترکیه با ارزشهای جهانو هقپوشانو دارند .وی سازگاری بتین دیتن
اسالم و دموکراسو را قدرت نرم ترکیه موداند و حضور حزب عدالت و توسعه در قدرت
که موجب افزایش تعامالت فرهنگو ،اقصصادی ترکیه با کشورهای دیگر شده را در افتزایش
قدرت نرم این کشور مثبت ارزیابو موکند (.)Çavuş,2012:23
حاجو براهیم )2013(2در رساله دکصرای لود با عنوان «قدرت نرم و سیاستت لتارجو
ترکیه نسبت به کشورهای لاورمیانه ( 2002تا  »)2011به بررسو قتدرت نترم در سیاستت
لارجو ترکیه در قبا کشورهای لاورمیانه توسط حزب عدالت و توسعه مو پردازدوی بتا
برشقردن عناصر قدرت نرم ترکیه در منطقه لاورمیانه؛ دالیتل کارآمتدی قتدرت نترم ایتن
کشور در منطقه و چالشهتای آن را تحییتل کترده استت .وی محتدودیتهای دیپیقاستو
عقومو ترکیه ،اصو دموکراسو و هور قیامهای عربتو و مستئیه کردهتا را از چالشهتای

1. Tuba Çavuş
2. Hadje Brahim

توفیا قدرت نرم کشور ترکیه موداند .در این تحقیا نیز با توجه به بازه زمانو آن به مسائل
مورد نظر در پ وهش ما اشارهای نشده است (.)Brahim,2013:5-13
عابد جواد )2018(1در مقالهای با عنوان «سیاست لارجو ترکیه در رابطه بتا ستوریه از
سا  »2002به تبادالت فرهنگو و اسصفاده از قدرت نرم بترای ایجتاد تصتویری جتذاب از
ترکیه در سوریه با کقت

برنامتههای فرهنگتو ،تتروی زبتان ترکتو و پختش ستریا های

تاریخو برای ارتباط با روشنفکران عرب اشاره موکنند .مقاله تاکید موکند سیاست لارجو
دولت ترکیه هم زمان با تحوالت جدید در سوریه از سا  2011بتا فرقتهگرایو در ستوریه
وحقایت از جنبش الوانالقسیقین در سوریه نه تنها به قدرت نرم لتود ضتربه زده استت
بیکه با اتهام بو دینو به رئی
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جقهور سوریه به تنش عیویهتا بتا نظتام ترکیته دامتن زده

است ( .)Gawwad,2018:63به طور کیو تحقیقات به عقل آمده در رابطته بتا استصرات ی
ترکیه پ

از تحوالت لاورمیانه حاوی دیدگاههای مصفاوتو است ،عقده پ وهشگران ابتزار

دسصرسو به اهداف این کشور را از منظر قدرت سخت افزاری مورد بررسو قرار دادهانتد و

تجزیه و تحل

از این نکصه غافل شدهاند که اسصفاده از قدرت سخت موجب نقصان در رویکرد نرم افزاری

قدرت نرم ترک ه

قدرت ترکیه شده است.

در دوره غلبه
اسالم گرایان

 .2چارچوب تئوریک :قدرت نرم
قدرت مفهومو چندبعدی ،ستیا  ،انصزاعتو ،دارای شتقولیت و صتورگوناگون تعینیتافصگو
است .تعری

قدرت در ادوار مخصی

حیات بشر و در واقت از دانشتقندان جهتان باستصان

مانند افالطون و ارسطو تا اندیشقندانو مانند ماک

وبتر ،ماکیتاولو و آنصتونو گیتدنز قابتل

ردیابو و بازلوانو موباشد .آنچه از این بازلوانو به دست موآیتد ،الصالفتات در تعریت
قدرت را در سه حوزه نقش قدرت ،ماهیت قدرت و نحوه اعقا قدرت توستط بتازیگران
طبقه بندی موکند .اما در عرصه نظام بینالقییو شنالت قتدرت بترای پاستخگویو بته دو
سؤا مهم اهقیت دارد :اینکه در ی

منازعه انصظار پیروزی از کتدام طترف بیشتصر استت و

اصوالً چه کسو بر سیاستهای جهانو حاکم است .براین استاس و بترای ستنجش میتزان
قدرت دولتها ،آن را مشابه پو در نظریه اقصصادی دانسصهاند .گتریفیص

در توضتیح ایتن
1. Abdel Gawwad

ماهیت بیان موکند :هقانطور که تالش برای بیشینه سالصن مطیوبیت اقصصتادی بتر حستب
پو بیان و سنجیده موشود ،مناف میتو کشتورها هتم بتر حستب قتدرت ارائته موگتردد
(گریفیصی

.)738 :1394

اسصیون لوک

درکصاب لود «قدرت؛ نگرشو رادیکتا » سته نگترش کیتو بته قتدرت

سیاسو را در چارچوب کثرتگرایو (دیدگاه ت

بعدی) ،اصالح طیبانه (دیدگاه دوبعتدی)

و آنچه وی آن را نگرش رادیکا (بنیادین) یا سه بعدی از قدرت مولواند متورد بررستو
قرار داده است .در چهره سوم قدرت ،لوک
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معصقد استت بتازیگر «الت » وقصتو قردتقنتد

است که لواسصهها و نارضایصوهای بازیگر «ب» را در نقطتهای تعریت
بخواهد ( .)lukes,2005:95در نظتر استصیون لتوک

کنتد کته لتودش

قتدرت ،نفتوذ و متدیریت افکتار و

تقایالت دیگتر بتازیگران و پیشبینتو رفصتار بتالقوه آنهتا متوثرترین نتوع قتدرت استت
( .)lukes,2005:27چهره سوم یتا رادیکتا قتدرت دارای چنتد اصتل اساستو موباشتد.
نخست ،بین مناف واقعو بازیگر با مناف و ترجیحتات ذهنتو وی تفتاوت وجتود دارد بته
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گونهای که ترجیحات رفصاری لزوماً براساس مناف واقعو نیستت .دوم ،تعیتین و تشتخی
مناف عینو از مناف ذهنو یا ادراکو مسصیزم احاطته اطالعتاتو کامتل بتازیگر استت امتا در
مناسبات قدرت به واسطه ایجاد لودآگاهو کاذب از سوی صاحبان قدرت قربانیان قادر بته
تشخی

مناف اصیل لود نقوباشند .سوم ،شرایط و وضعیصو که بازیگران از اعقا قدرت

برلود آگاه نیسصند نقونه بارز قدرت رادیکا موباشتد ولتو بته محت

آگتاهو از روابتط

سیطه و درد مناف واقعو ،قربانیان به این رابطه قدرت پایان مودهند (دهقانو فیروزآبادی،
.)45 -46 :1387
پ

از تغییراتو که در نصیجه گسصرش صنعت اطالعات و بته ویت ه پایتان یتافصن دوران

جنگ سرد اتفاق افصاد ،اندیشقندان عیوم سیاسو ایدههای جدیدی از قدرت ارائته کردهانتد.
آنها در شرایط جدید بتا پشتت سرگذاشتصن جریانهتای اصتیو تبیتین قتدرت در روابتط
بینالقیل با ارائه نظریههایو مانند سازهانگاری و نظریات انصقادی در پو ارائه تبیین جدیتدی
از قدرت هسصند .یکو از ایدههایو که در بسصر نظریههای جدید طرح گردید نظریه قتدرت
نرم است که در ابصدای دهه  1990میالدی از سوی جوزف نای اسصاد عیوم سیاسو دانشگاه
هاروارد ایجاد شد .این نظریه به واسطه رفیت تبیین باالیو که از لود نشتان داد از ستوی

اندیشقندان عیوم سیاسو در دنیا مورد استصقبا قترار گرفتت و ادبیتات مربتوط بته آن بته
سرعت گسصرش پیدا کرد.
واژه قدرت نرم توسط جوزف نتای در ستا  1990معرفتو شتد و در ستا های بعتد
( 2007 ،2004و  )2011به لاطر بسط مفهوم آن توسط نای به واژهای معروف تبدیل شتد.
نای قدرت نرم را توانایو دسصیابو به قدرتو دانست که آنچه دیگران مولواهند هقان باشد
که شقا مولواهید یا انصظار دارید ( .)Nye,1990:31-32وی موگوید قدرت ماننتد عشتا
است :چیزی که نقوتواند تعری

یا اندازه گیری شود ،امتا واقعتو استت .قتدرت توانتایو

تولید نصیجه دلخواه از راه نفوذ در رفصار دیگران برای رستیدن بته نصیجته متورد نظتر استت
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(.)Nye,2011:5
با توجه به اینکه قدرت نرم بر ترجیحات دیگران تأثیر موگذارد فیتذا بتا منتاب قتدرت
معنوی و نامحسوس مانند فرهنگ ،ارزشها و دسصور کارهایو که توسط نهادهتای مشتروع
جهانو توصیه شده ارتباط دارد .نای در نوشصههای لود در زمینه قدرت نرم بر واژه جاذبته

تجزیه و تحل

تاکید کرده و مونویسد :قدرت نرم توانایو دریافتت لواستصه از طریتا جتذابیت بته جتای

قدرت نرم ترک ه

اعقا زور و فشار است ( )Nye,2004: 31-32در نهایتت وی در کصتاب «آینتده قتدرت»

در دوره غلبه

تعری

جام تری از قدرت نرم به دست مودهد :قدرت نرم توانایو تاثیرگذاری بر دیگتران

از طریا ابزارهای تنظیم دستصور کتار ،مصقاعتد کتردن و کشت

جتذابیتهای مثبتت بترای

دسصیابو به نصای مطیوب است (.)Nye,2011: 20-21
نای قدرت نرم ی

کشور را ناشو از سه منب اصیو فرهنگ آن کشور (آن بخشهتایو

که برای دیگران دارای جذابیت است) ،ارزشهتای سیاستو (در متواردی کته در دالتل و
لارج کشور مورد توجه باشند) و سیاست لارجو (درصورتو که قتانونو و مستئوالنه بته
نظر برسد) موداند (نای .)51 :1387 ،مواردی هقچون هنجارها و قوانین بینالقییو (که بته
اقدامات دولتها مشروعیت موبخشند و دولتها در انجام آن با مقاومت کقصتری از ستوی
کشورهای تابعه روبهرو لواهند شد) ،مشتروعیت (چنانچته کشتوری سیاستتهایو را کته
توسط بازیگران صاحب قدرت اعقا موشود درست و قانونو بداننتد) ،ستازمانهای بتین
القییو و حجم و میتزان تعامتل بتا آنهتا (رینولتد ،)61-79 :1389،ارائته کق هتای بشتر
دوسصانه ،مناسبات و معادالت فرهنگتو ،ارتباطتات دیپیقاتیت

مطیتوب و گستصرده ،اتختاذ

اسالم گرایان

سیاستهای اسصرات ی

مقبو و برگزاری و مشارکت در کنفران ها و مجام بینالقییو از

سایر مناب قدرت نرم موباشد (نای.)60 :1387،
تحقیا حاضر با تحییتل عوامتل هتور ترکیته بته عنتوان یت

قتدرت نترم در منطقته

لاورمیانه در چارچوب رویکرد منبت محتور نظریته قتدرت نترم جتوزف نتای در قالتب
فرهنگ ،ارزشهای سیاسو و سیاست لتارجو؛ تتأثیر سیاستت لتارجو ترکیته مبصنتو بتر
حقایت از گروههای تکفیری و دلالت در بحران ستوریه بترای نفتوذ در منطقته و تبعتات
دالیو ولارجو آن را بر ایجاد چالش در قدرت نرم این کشور مورد بررسو قرار مودهد.
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 .3فراز قدرت نرم ترکیه در منطقه خاورمیانه:
 .1-3سنتز فرهنگ اسالمی با مدرنیته
فرهنگ به عنوان ی

منب مهمِ قدرت نرم قیقداد موشود .فرهنگ زمتانو موجتب افتزایش

قدرت نرم موباشد که در نگاه دیگران تولید جذابیت نقاید .این جذابیت موجتب هقتذات
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
سوم شماره پ اپ
ب ست و نهم
پای ز 1397

پنداری با مناب فرهنگو غالب و در نهایت منجر به نفوذ صاحب فرهنگ برتر در جامعتهای
موشود که مجذوب ارزشهای فرهنگو آن فرهنگ واالتر شده است .سیاست مدرن ترکیته
موتواند به عنوان "درگیری بین دو ترکیه" متورد توجته قترار گیترد :درگیتری بتین ترکیته
اسالمگرایان و ترکیه سکوالرها .در ترکیه ،سکوالریسم به طتور معقتو بته عنتوان هویتت
مردم مدرن پیشرفصه شنالصه شده است؛ در عین حا سکوالریسمِ ترکیه مخالفین متذهب را
هم مجرم شنالصه است ( .)Akdoğan,2004:86بنابراین ،سکوالریسم راهو برای تعریت
دوباره نقش و معنای دین در جامعه ترکیه است .سکوالریسم ابزار بازسازی دیتن و کنصتر
آن است که مناف دولت و نخبگان سیاسو ترکیه از زمان تولد جقهوری ترکیته و سیاستت
لارجو آن را کنصر کرده است.
هرچند تز بازگشت به هویت دینو در ترکیه و استالم سیاستوِ نجتم التدین اربکتان در
سا  1997در پو کودتای سفید از صحنه سیاسو ترکیه کنار گذاشصه شد اما پیتروزی قابتل
توجه اسالمگرایان در انصخابات  2007 ،2002و  2011در قالتب حتزب عتدالت و توستعه
منجر به هور دوران جدیدی در حکقرانو دولت ترکیه در عرصه بین القیل گردید .عقتب
راندن میراث کقالیسم در ترکیه مبصنو بر ی

رویکرد ت

لطو الئیسصه و فضتای دوقطبتو

اسالمگرایو – روشنفکری و سنت گرایو -مدرنیسم از وی گوهای دوران حکقرانو حتزب
 AKPاست AKP .نسخه جدیدی از اسالمگرایو ارائه داد که در برابر مدرنیصته و متدرنیزه
کردن نیست ،اسالم گرایو برای اردوغان و حزب عدالت و توسعه به معنای هویت سیاسو
است که بر اولویت نهاد لانواده ،الالق و تغییرات منظم در چارچوب اهداف ترکیه تأکیتد
موکند؛ اردوغان در یکو از سخنرانوهایش عنوان کرد" :مهم استت کته استالمگرایو  -بته
عنوان ی

رویکرد سیاسو که روند تاریخ ما را تضقین موکند ،فرهنگ اجصقاعو و در ایتن

زمینه ،دین نیز  -لتود را در یت

قالتب دموکراتیت

بازستازی موکنتد "( )2006در ایتن

چارچوب AKP ،از مدرنیزه سازی اسالمگرایانه که به نفت طبقته مصوستط ،جامعته متدنو،
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شهرنشینو و اقصصاد بازار آزاد حقایت کرده است (.)Taşpınar, 2012:26
تاکید  AKPبر نقش دین جهت تعری
مدرنیزه شدن و پیشرفت کقالیستها را با ی

زندگوِ مدرن است .آنها هقان هتدف پتروژه
شکل جدید پیگیری موکنند ،مدرنیصهای کته

آنها پیشنهاد موکنند سنت را رد نقوکند بیکه آن را قابل جق با مدرنیصه مودانند .در ستند
چشم انداز میو1ترکیه آماده است :وی گو ترکیته بته عنتوان یت

کشتور مستیقان ،اقصصتاد

نئولیبرالو در حا رشد ،هقزیسصو مسالقت آمیز هویت غربو بتا هویتت استالمو در یت
کشور دموکراتی

است (.)Yavuz,2005:3

به هقین دلیل ترکیه عتالوه بتر پیگیتری عضتویت در اتحادیته اروپتا تقرکتز سیاستت
لارجو لود را لاورمیانه قرار داد .در واق هویت اسالمو حزب عدالت و توستعه منجتر
به اتصا ترکیه به لاورمیانه شده است .رهبران حاکم از این هویت مشصرد بتا کشتورهای
لاورمیانه اسصفاده کردند و به تقویت روابط با کشتورهای لاورمیانته پردالصته و بترای بته
دست آوردن قیوب جوام مسیقان به برجسصه کتردن روابتط استالمو و هویتت آنهتا در
گفصقان عقومو پردالصند.
از طرفو سیاست آمریکا برای جوام مسیقان لاورمیانه در چارچوب اسصرات ی استالم
میانه رو در برابر اسالم جهادی رادیکا و سصیزهجویانه نسبت به مناف غرب؛ به میزان قابتل
توجهو موجب حقایت غرب از ترکیه به عنوان ی

کشور الگو در سیاستهای لاورمیانته

گردید .اوباما با تحسین رفصار نخبگان ترکیه در ارائه اسالم معصد و توسعه باالی اقصصتادی
1. Milli Görü

تجزیه و تحل
قدرت نرم ترک ه
در دوره غلبه
اسالم گرایان

اذعان کرد« :عظقت ترکیه به توانایو شقا بسصگو دارد .من اعصقاد دارم آن چیزی که دیگران
نقوفهقند این است که جایو که شقا قرار دارید محل تقسیم شرق و غرب استت و الزمته
پیشرفت شقا این است چگونه و به کدام سقت کشیده موشوید»(.)Obama, 2007
در حقیقت آمریکا ،از مد حکقرانو  AKPبه عنوان ی

مد مؤثر برای مستیقانان در

هقزیسصو با غرب به عنوان دموکراسو محافظهکارانه حقایتت جتدی بعقتل آورد ( İlhan,

 .)2009:6در این چشم انداز ،ایاالت مصحده از ترکیه حقایت کرد تا هویت استالمو لتود
را داشصه باشد و در مقابل ترکیه نیز با تحو فرهنگتو در سیاستت لتارجو در چتارچوب
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اسالم معصد و مصقایل به لیبرا دموکراسو با اسصفاده از گفصقان پوپولیسصو تالش کرد تا بتا
نشان دادن هقسانو ارزشها ،هویت و فرهنگ ترکیه با جوام مسیقان لاورمیانه در وهیته
او بازارهای لود را در لاورمیانته گستصرش دهتد و در نهایتت بته عنتوان یت

الگتوی

پیشرفصه؛ رهبری جهان اسالم را برعهده بگیرد.
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
سوم شماره پ اپ
ب ست و نهم
پای ز 1397

 .2-3تحول پارادیم در سیاست خارجی بر محور قدرت نرمافزاری
موتوان ادعا کرد که عوامل اصیو سیاست لتارجو ترکیته و اصتولو کته از آن بته دستت
موآید ،از سه عامل میراث عثقانو ،موقعیت جغرافیایو و ایتدئولوژی کقالیستصو سرچشتقه
موگیرد که هقیشه لواسصار ی

سیاست لارجو بوحاشیه و صیحآمیز برای دولتت ترکیته

شدهاند ( .)Marcou, 2012:6در طو دوره جقهوری؛ از  1923تا  2002ترکیته در اغیتب
موارد در اسصفاده از اسصرات یهای فرماندهو و مقابیه با تهدید ،از تحری

دیگر کشورها در

روابط لارجو لود اجصناب کرده و در عوض با تقجید از مواض غیر تهاجقو با احصرام به
هنجارها و شیوههای معصبر جهانو و جسصجو برای دسصیابو به مشروعیت و اعصبار در چشتم
دیگران تقایل لود را برای هقکاری با سایر کشورها نشان داده است.
از سا  2002درد جدیدی از سیاستت لتارجو در دولتت عتدالت و توستعه شتکل
گرفت .شگفت آور نیست که چنین تغییری در درد سیاست لارجو  AKPبا نوشتصههای
داوود اوغیو1مطابقت دارد .داوود اوغیو اسصاد روابتط بینالقیتل دانشتگاه استصانبو و وزیتر
سابا لارجه ترکیه لود در اصو روش شنالصو سیاست لارجو ترکیه به روش جدیتدی
1. Ahmet Davutoğlu

اشاره موکند و آن را قدرت نرم ترکیه مونامد .موتوان گفت که داوود اوغیو از این مفهتوم
در رد اسصفاده از قدرت سخت و نظامو در سیاست لتارجو ترکیته استصفاده کترده استت.
اجزای اصیو این سیاست جدیتد ،مشتکالت صتفر بتا هقستایگان بتا ایجادکشتور متد و
رویکرد عقا اسصرات ی

است .اصل مشکالت صفر با هقسایگان لواستصار یت

سیاستت

لارجو مصیحانه نسبت به هقسایگان ترکیه شده است .اصل دیپیقاسو مصتیحانه و عقتا
اسصرات ی

تقایل ترکیه به گسصرش صیح در منطقه و جهان را نشان مودهد .بر این استاس

بود که ترکیه موض لود را نسبت به مسائل مربوط به ارمنسصان ،سوریه و قبرس ،تغییتر داد
(.)Taşpınar,2012:128
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داوود اوغیتتو رفصتتار جدیتتد سیاستتت لتتارجو ترکیتته را پیگیتتری مشتتکالت صتتفر بتتا
هقسایگان ،حداکثرسازی مناف با آنها و پذیرش ی

گفصقان و سب

دیپیقاتی

جدید بتا

به کارگیری ابزارهای جدید عنوان موکند« :گرچه ترکیه به عیت تتأمین امنیتت لتود و در
محاصره قدرتهای بزرگ ارتش قدرتقند لود را حفظ موکند ،اما قدرت ما تهدیدی عییه

تجزیه و تحل

دیگتتران نیستتت .در عتتوض ،دیپیقاتهتتا و سیاستتصقداران ترکیتته زبتتان جدیتتدی را در

قدرت نرم ترک ه

سیاستهای منطقهای و بینالقییو اتخاذ کردهاند که از طریا جاذبته و استصدال و اولویتت

در دوره غلبه

ابزار غیر نظامو به اهداف ترکیه جامه عقل موپوشاند»(.)Davutoglu, 2001
در مانیفست حزب عدالت و توسعه بر ضرورت ی
اساس ی

سیاست لارجو چنتد بعتدی بتر

چارچوب شنالصه شده و یکپارچه با تجقی سوابا تاریخو ،عقا جغرافیتایو و

فرهنگو و موقعیت اسصرات ی

کشتور تأکیتد شتده استت ( AKP Election Manifest,

 .)2007هدف اصیو سیاست لارجو  AKPاین بود که ترکیه را از موض واکنش پتذیر و
دفاعو لارج و آن را به ی

بازیگر تعیین با چشم انداز منطقهای و جهانو تبتدیل کنتد .بتر

این اساس روش دسصیابو بته ایتن هتدف در روابتط بتا کشتورهای هقستایه هقتان اصتل
«مشکالت صفر با هقسایگان» به منزله سصون فقرات ارتباط بتا هقستایگان تعریت
هدف بزرگ پ

از آن تبدیل شدن بته یت

شتد و

«کشتور مرکتزی» بترای حتل مستالقت آمیتز

درگیریها و جیوگیری از گسصرش بحرانها عنتوان شتد .داوود اوغیتو در بیانیته انصخابتاتو
 AKPا هار موکند« :ما موقعیت جهانو کشورمان را نه با نقش پل منفعل ارتباطو ،بیکه بتر
محور ی

کشور مرکزی و نه بتا فراینتدی محتدود و تتاکصیکو ،بیکته ضترورتو دائقتو و

اسالم گرایان

اسصرات ی

تغییر مودهیم»( .)AKP Election Manifest, 2007به نظتر مورستد ستصون

اصتیو دکصتترین داوود اوغیتو یعنتتو بتته صتفر رستتاندن مشتتکالت بتا هقستتایگان و عقتتا
اسصرات ی

از ی

آموزه لیبرا مشصا شده است .بته عبتارت دیگتر ،تحتوالت در سیاستت

لارجو ترکیه (از جقیه دیپیقاسو چندجانبه ،هقکاری ،مشکالت صفر بتا هقستایگان ،آزاد
سازی روادید ،اسصفاده از اسصرات ی برد-برد ،هقکاری بتو حتد و حصتر ،حتل التصالف و
میانجیگری بین کشورها ،تروی ادغام اقصصاد میتو در اقصصادکشتورهای هقستایه ،دفتاع از
آرمانهای دموکراتی
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و لواسصارشدن نظم جدیتد بتین القییتو) تتأثیر یت

لیبرالیسم را نشان مودهد .در واق  ،نوعثقانیسم ی

درد قتوی از

جنبش سیاسو لیبرا است که با هدف

شکل گیری عثقانو مدنو بواسطه قدرت نرم و با تشکیل دولت  AKPبه عنوان ی
عط

نقطته

اساسو در هزاره جدید در سیاست لارجو ترکیه هور و بروز مویابد.

 .3-3توسعه اقتصادی
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
سوم شماره پ اپ
ب ست و نهم
پای ز 1397

«تصویر» ی

کشور برای قدرت نرم آن بسیار مهم است .رشد اقصصادی برای بهبود تصتویر

ترکیه نقش زیادی ایفا کرده است .رشد اقصصادی ترکیه نه تنها در گستصرش پیتام و تصتویر
مثبت از این کشور نقش زیادی داشصه بیکه در امنیت و نفوذ منطقتهای و بینالقییتو ترکیته
مؤثر بوده است .داوود اوغیو ،در کصاب عقا اسصرات ی

معصقد است که وابسصگو اقصصتادی

مهمترین ابزار برای رساندن ترکیه به عقا اسصرات ی

در لاورمیانه است و در این زمینه به

نقش برجسصه بخش لصوصو ترکیه در هدایت «دیدگاه اسصرات ی » سیاست لارجو ایتن
کشور تأکید موکند ( .)Murinson, 2006:426براین اساس ،ترکیه شروع به معرفتو یت
زبان جدید و مثبت از تجارت و هقکاری اقصصادی به جای درگیری با هقسایگان نقتود در
حالو که بسیاری از اقصصادها از سا  2008در رکود متالو جهتانو نصوانستصند بهبتود یابنتد
اقصصاد ترکیه در سا  2010رشد  9.2درصد و در سا  2011رشد  8.5درصدی را تجربته
کرد .تولید نالال

دالیو این کشور در سا  2002مبیغو معتاد  231میییتارد دالر بتوده

است که در سا  2011با رشد  3برابری به مبیغتو معتاد  772میییتارد دالر رستیده و در
هقین دوره تورم سالیانه از  ٪54.4به  ٪9.4کاهش یافت (.)Karagöl, 2013:86

حزب عدالت و توسعه که در سا  2002روی کار آمد ،هرچند اصالحاتو در ستالصار
مالو و اقصصادی ترکیه انجام داد ،اما عقالً در هقان مسیری گام گذاشت کته در دهته 1980
تورگوت اوزا 1دنبا موکرد 2.اما تکرار تجربه دهته  1980ایتن بتار در ستطحو گستصردهتر
آغاز شد و جذب سرمایه و وام لارجو برای توسعه در دستصور کتار دولتت قترار گرفتت.
جذابیت ایدئولوژی اسالم سکوالرِ (اسالم میانهرو) حزب عدالت و توستعه بترای غترب و
تالش امریکا برای الگوسازی از ترکیه برای جهان اسالم نیز به اجرای ایتن سیاستت کقت
کرد .مجقوع سرمایه مسصقیم لارجو وارد شده به ترکیه تا ستا  2002حتدود  15میییتارد
دالر بود ،در حالو که بین سا های  2003تا  2013کشورهای لارجو (عقدتاً غربتو) بتال
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بر  130میییارد دالر در ترکیه سرمایهگذاری کردند .طتو هقتین ستا ها  35هتزار شترکت
لارجو در ترکیه فعا شدند و به تولید کاالهای مصترفو و لتدمات بترای جامعته ترکیته
پردالصند ()The Independent Commission on Turkey, 2014:27-31
رشد سری  ،نرخ تورم ت

رققو ،ثبات سیاسو و ادغام عقیاتر در اقصصاد بینالقییتو و

تجزیه و تحل

تبدیل شدن به هفصقین اقصصاد برتر اروپا و افزایش صادرات بته بتیش از  150میییتارد دالر

قدرت نرم ترک ه

مد ترکیته را بته لحتاچ چشتم انتداز اقصصتادی بترای لاورمیانته جتذاب ستالصه استت

در دوره غلبه

( )Purtaş,2013:12از زمانو که رشد اقصصادی اتحادیه اروپا در پوِ رکود اقصصادی جهانو
کاهش پیدا کرد جذابیتهای اقصصادی ترکیه موجب گسصرش فزاینده روابط اقصصتادی ایتن
کشور با جهان عرب و لاورمیانه شد .بر این اساس ترکیه بترای بتاز کتردن پتای لتود بته
عرصه اقصصادی در لاورمیانه توافقنامههای تجاری مصعددی از جقیه مناطا آزاد تجتاری بتا
سوریه ،مراکش و مقامات فیستطینو در  ،2004تتون

و مصتر در  ،2005اردن در  2009و

لبنان در  2010امضا کرد ،افزون بر این ،ترکیه با ارائه گذرنامتههای تجتاری زمینته حضتور
بازرگانان لاورمیانه را به مرزهای لود را باز کرد (.)T.C. Dişişeri Baklanliği,2015
از طرفو بهبود شال

های اقصصادی موجب سرمایه گذاری ترکیه در زیر سالتهایو

از جقیه صنعت هوایو و گردشگری شده است .حذف روادید و ثبات سیاسو ترکیه تا قبل

1. Turgut Özal

 .2سیاستهای آزادستازی اقصصتادی هشتصقین رئی جقهتور ترکیته تورگتت اوزا مبصنتو بتر استصرات ی
جایگزینو واردات و اقصصاد صادرات محور

اسالم گرایان

از سا  2015موجب شده تا سهم زیادی از مقاصد گردشگران لاورمیانه به ستقت ترکیته
تغییر پیداکند .در حالو که برای چند دهه بیتروت پایصختت گردشتگری اعتراب محستوب
موشد بین سا های  2007تتا ( 2014تتا زمتان هتور تروریستم و بتو ثبتاتو سیاستو در
سا های  2015و  ،)2016اسصانبو به مقصتد برتتر گردشتگران عترب تبتدیل شتده بتود.
افزایش گردشگران درآمد ترکیته از بختش گردشتگری را بته شتدت بتاال بترد و یکتو از
مؤلفههای مهم در رونا اقصصاد ترکیه بوده است.
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 .4-3دیپلماسی عمومی
دیپیقاسو عقومو به عنوان ی

ابزار قدرت نرم نا ر بر فعالیتهتای درد ،اطالعرستانو و

تأثیرگذاری عقومو موباشد .دیپیقاسو عقومو از نظر روشها و ابزارها با دیپیقاسو ستنصو
مصفاوت است .دولت ترکیه به دلیل سیاست نرم افزاری لود به منظور بته دستت آوردن د
و ذهن جوام مسیقان به دیپیقاستو عقتومو در سیاستت لتارجو بته عنتوان یت
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
سوم شماره پ اپ
ب ست و نهم
پای ز 1397

اسصرات ی
سپ

ابتزار

نگاه کرده است .دولت  AKPدر ابصدا ،بازسازی نهادهتا و مؤسستات موجتود و

ایجاد مؤسسات و سازمانهای جدید را هدف قرار داد ( .)Ayhan,2013:68در این

زمینه ،مؤسسات جدید مانند دفصر هقاهنگو دیپیقاسو عقومو دولصو ،مؤسسه یون

امره و

مؤسسه جوام ترکان و اقوام لارج از کشور به عنوان کانا جدید در سیاستت لتارجو و
آژان

هقکاری و هقاهنگو ترکیه در قالب دیپیقاسو عقومو مجدداً سازماندهو شد.

 .1-4-3دفتر هماهنگی دیپلماسی عمومی دولتی :تصویرسازی از ترکیه جدید
جاه طیبو رهبران  AKPبرای تبدیل ترکیه به قدرت برتر منطقهای و بازیگر جهتانو منجتر
به ایجاد دفصر هقاهنگو دیپیقاسو عقومو در نخست وزیتری ایتن کشتور در ژانویته ستا
 2010شد .هدف این نهاد اسصفاده از راهبرد اسصرات ی

دیپیقاسو عقومو بود تتا پیشترفت

ترکیه را با رویکرد مدرن که اقصصاد سرمایه داری نئولیبرالو را متدنظر قترار داده استت ،بته
جهانیان توضیح دهد .ابراهیم کیین رئی

سابا این دفصر؛ تاریخ ،فرهنتگ ،جغرافیتا ،قتدرت

اقصصادی و دموکراسو را به عنوان پایگاههای اصیو قدرت نرم ترکیه موداند .او دیپیقاستو
عقومو را بسصر اجرای قدرت نرم توصی

موکند و موگوید« :ترکیه جدید در نصیجته یت

فهم ژئوپولیصیکو جدید با ایجاد دیپیقاسو عقومو به دنبا ارائته تصتویر ترکیته جدیتد بته

مخاطبتتان بینالقییتتو استتت» ( .)Warlick, 2016:14یکتتو دیگتتر از دالیتتل ایجتتاد دفصتتر
هقاهنگو دیپیقاسو عقتومو دولصتو هقتاهنگو بتین نهادهتای دولصتو ماننتد وزارت امتور
لارجه ،وزارت فرهنگ و دیگر مؤسسات فعا در حوزه قدرت نرم است .عالوه بتر ایتن،
این دفصر برنامتههای دیپیقاستو عقتومو در حتوزه دانشتگاهو و آموزشتو ماننتد پتذیرش
دانشجویان لارجو لصوصاً از آفریقا و لاورمیانه را انجام مودهد.
 .2-4-3مؤسسه یونس امره 1:دیپلماسی فرهنگی
دولت ترکیه با الگوگیری از نهادهای دیپیقاسو عقوسو غرب مؤسسته فرهنگتو قدرتقنتد
یون

امره را معاد با مرکز فرهنگو آمریکا ،شتورای بریصانیتا ،مؤسسته فرهنتگ فرانسته و
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مؤسسه گوته آلقان در سا  2007برای تبیی فرهنگ ،هنر و ارزشهای ترکیه افصصتاح کترد.
اساسنامه موسسه بیان موکند که هدف این نهاد «ارتقای زبان ،تاریخ ،فرهنگ و هنتر ترکیته،
افزایش تبادالت فرهنگو با کشورهای دیگر ،ارائه اطالعات و مدارد مرتبط با ترکیه جهتت
اسصفاده مخاطبان لارج از کشور ،ارائه افترادی لتدمات آمتوزش زبتان ترکتو»( Develi,

 .)2015:54اولین مرکز این مؤسسه در  17نوامبر  2009در بوسنو با نتام "مرکتز فرهنگتو
یون

امره سارایوو " افصصاح شد .هم اکنون مراکز فرهنگو یون

امره ترکیه با هویتت غیتر

دولصو در بیش  50کشور در اروپای شرقو ،آفریقا و لاورمیانه شعبه دارد.
فعالیتهای مؤسسه یون

امتره را موتتوان بته دو قستقت تقستیم کترد :فعالیتهتای

آموزشو و فعالیتهای فرهنگو هنری .مؤسسه با هدف جهانوسازی زبان ترکو ،دورههتای
زبان ترکو را آموزش مودهد .دانشآموزان در دورههتای زبتان ترکتو فرصتتهایو بترای
شنالت فرهنگ و شرکت در فعالیتهای فرهنگو با مراجعه بته شتهرهای مخصیت

ترکیته

هقراه با راهنقاهای فرهنگو بدست موآورند .در بختش فرهنگتو؛ مؤسسته جشتنوارههای
فرهنگو هنری (فییم ،جشنواره غذا ،جشنواره هنر سنصو) ،مسابقات (لواندن شعر ،نقاشو)،
جیسات عیقو و دانشگاهو ،نقایشگاهها (زبان ،کصاب ،آموزشتو ،تبییغتاتو و گردشتگری)،
دورهها (صنای دسصو سنصو ،موسیقو ،غذا ،عکاسو ،نقاشتو و رقت
فرهنگو سازماندهو و اجرا موکند .عالوه بر این ،مؤسسه یتون

محیتو) را در مراکتز
امتره ،پروژههتایو ماننتد

1. Yunus Emre

تجزیه و تحل
قدرت نرم ترک ه
در دوره غلبه
اسالم گرایان

تورکولوژی 1،بازسازی میراث فرهنگو ترکیه در بالکان و احیای صنای دستصو ستنصو ترکیته
را برعهده دارد .هدف از پروژه تورکولوژی ،آشنایو با فرهنگ و زبان ترکتو و انصختاب آن
به عنوان زبان لارجو انصخابو در مدارس کشورهای میزبتان مراکتز فرهنگتو یتون

امتره

موباشد (.)Sarper&Arman,2016:143-166
 .3-4-3مؤسسه جوامع ترکان و اقوام خارج از کشور ( :)YTB2دیپلماسی دیاسپورا
امروزه دیاسپورا نقشو حیاتو در دیپیقاسو عقومو کشورها باز موکند .این امتر در روابتط
بینالقیل به وی ه در رابطه با البو کردن اهقیت دارد و موتواند به عنتوان اهترم دیپیقاتیت
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عقل کند .حکومت  AKPسیاست به کارگیری تردهای لارج از این کشتور را بتا ایجتاد
مؤسسه جوام ترکان و اقوام لارج از کشور در سیاست لارجو ترکیته وارد کترد .توجیته
باز کردن مؤسسه و و یفه آن ماده  62قانون اساسو استت« :دولتت بایستصو اقتدامات الزم
برای شهروندان ترکیه که در کشورهای لارجو کتار موکننتد جهتت انستجام لتانوادگو،
آموزش و پرورش ،نیازهای فرهنگو و ارتباط با میهن را فراهم کنتد و بترای بازگشتت بته
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میهن به آنها کق

کند» .این مؤسسه در حقیقت به منظور ایجاد ی

بتازوی البیگتری بتا

اسصفاده از ترد تبارها در اروپا (به لصوص آلقان) و امریکا ایجاد و هدف آن شش میییون
شهروند لارج از کشور ترکیه است (.)KALIN,2010:49
مؤسسه  YTBمأموریت لتود را در پتن حتوزه کتاری شتهروندان لتارج از کشتور،
هقستتایگان ،ستتازمانهای غیتتر دولصتتو و دانشتتجویان لتتارجو ستتازماندهو کتترده استتت.
ماموریتهای نرم افزاری و دیپیقاسو عقومو این مؤسسه تا سا  2016به  228و تا 2017
به  250پروژه رستیده استت ( .)YILMAZ, 2017:120ایتن مؤسسته «بتورس تحصتییو
ترکیه» را که به عنوان یکو از بزرگترین فعالیتهای دیپیقاستو عقتومو ترکیته محستوب
شود و معاد بتا بتورس تحصتییو فولبرایتت در ایتاالت مصحتده باشتد از ستا  2012بته
دانشجویان لارجو پردالت موکند .این بورسهای تحصییو به ترتیب با توجه به گترایش
سیاست لارجو ترکیه به کشورهای ترد زبان (آسیای مرکزی) ،بالکان ،لاورمیانته ،آفریقتا
و کشورهای جنوب آسیا پردالت موشود .تقاضا برای بورس تحصییو ترکیته در ستالهای

1. Turcology
2. Yurtdışı Türkler ve akraba topluluklari başkanliği teşkilat

 2003تا  2016به سرعت افزایش یافت .در ابصدا 90،هتزار تقاضتا بترای بتورس تحصتییو
وجود داشت ،در حالو که بین سا های  2015و  2016بته  155هتزار درلواستت از 182
کشور رسید که از این تعداد تا سا  2016به بیش از  50هتزار دانشتجو بتورس تحصتییو
اعطا شده است (.)Aydın, 2017:370
 .4-4-3آژانسسس همکسساری و همسساهنگی ترکیسسه ( :)TIKA1کمکهسسای خسسارجی و
دیپلماسی بشردوستانه
هقکاری و هقاهنگو ترکیه در سطح نهادی برای اولین بار پ

آژان

از ستقوط شتوروی

در سا  1991برای تقویت نفوذ این کشور در بالکان ،قفقاز و آسیای مرکزی تأسی

شتد.
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این سازمان با وام و کق های مالو در زمینههای اقصصاد ،تجتارت ،فعالیتهتای اجصقتاعو،
فرهنگ و آموزش؛ توسعه نفوذ در کشورهای منطقه را هدف قرار داد .حزب حتاکم ترکیته
در ادامه سیاستهای نرم افزاری لود ،مجدداً  TIKAرا در سا  2011سازماندهو کرد .بر
این اساس ،سازمان و سالصار آژان

که قبالً بر آسیای مرکتزی و قفقتاز ،بالکتان و اروپتای

شرقو مصقرکز بود به سقت لاورمیانه و آفریقا تغییر کرد .تنها در سا  2014هزینته پتروژه
 TIKAبرای لاورمیانه به  3.6میییارد دالر میییون دالر رسیده بود (Demiryol, 2014:6-

.)11
پ

از سازماندهو مجدد  ،TIKAزمینه فعالیتت آن بته بخشهتای مخصیفتو از جقیته

لتدمات زیربنتایو اجصقتاعو ،آمتتوزش و پترورش ،بهداشتت ،کشتاورزی ،جقعیتتت ،آب،
لدمات زیربنایو اداری و غیر نظامو و لدمات زیرستالت اقصصتادی افتزایش پیتدا کترد.
فعالیتهای انجام شده توسط آژان

در حوزههای مخصی

بین سا های  1992تا  2002بته

 2هزار پروژه رسیده بود ،در حالو که این تعداد بین سا های  2002تتا  2014بته بتیش از
 11هتتتزار پتتتروژه رستتتیده استتتت کتتته بتتته معنتتتو  96درصتتتد افتتتزایش استتتت
( .)Hatipoğlu,2013:167-189به این ترتیب TIKA ،به عنوان یت

نهتاد معصبتر جهتت

کق های لارجو و دیپیقاسو انسان دوسصانه ترکیه در سطح جهانو به میزان قابل تتوجهو
به اعصبار بینالقییو ترکیه کق

کرده است و تصویری از ی

بازیگر جهانو یاری رستاننده

به دیگران را به این کشور بخشیده است.
1. Turkish Cooperation and Coordination Agency

تجزیه و تحل
قدرت نرم ترک ه
در دوره غلبه
اسالم گرایان

 .5-3رسانهها
رسانهها اندام حیاتو برای قدرت نرم هسصند .دولتها با استصفاده از رستانه بته عنتوان یت
اهرم دیپیقاتی

و حصو به عنوان ی

جنگهای ایدئولوژی

سالح برای حقایتت افکتار عقتومو بتین القییتو در

اسصفاده موکنند .در این زمینه ،ستوانان درایتاالت مصحتده آمریکتا،

بوبوسو در بریصانیا ،راشاتودی در روسیه ،شینهوا در چین ،دویچهوله در آلقتان و الجزیتره
در جهان عرب در حا حاضر به لوبو نقایانگر ی

جنگ جهانو رستانهای بترای انصقتا

فرهنگ و اثربخشو سیاست کشورهای لود هسصند .برای ترکیه با رویکرد نرم افتزاری کته
176

توسط  AKPاتخاذ شد اسصفاده از رستانه بترای نشتان دادن جتذابیت و ایجتاد یت
مثبت از ترکیه در جهان اهقیت مضاع

داشت .ترکیه با اسصفاده از رسانهها تالش کترد تتا

تصویری از کشور ترکیه به عنوان گهواره تقدنهای مخصی
و هویت دموکراتی
را ی
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
سوم شماره پ اپ
ب ست و نهم
پای ز 1397

ادراد

و مسیقان به جامعهٔ جهانو منعک

با میراث چند فرهنگو عثقتانو
کند و در این زمینه ،دولت لتود

الگو برای غرب و جهان اسالم معرفتو کنتد .از ایتن رو نخبگتان دولتت عتدالت و

توسعه سرمایه گذاری باالیو برای سازماندهو مجتدد کانا هتای لبتری بینالقییتوِ ترکیته
انجام دادند.
سازمان رادیو و تیویزیتون میتو ترکیته ( )1TRTو لبرگتزاری آنتاتولو ( )2AAهتر دو
بازسازی شده و توسعه یافصند تا تبتدیل بته ابتزار ارتبتاطو ضتروری دیپیقاستو عقتومو و
قدرت نرم ترکیه در محیط جنگ رسانههای بین القییو برای نقایش پیشترفتهای ترکیته و
باال بردن محبوبیت آن در مناطا مخصی

جهان به ویت ه منطقته لاورمیانته شتوند .در ایتن

بازسازی نخسصین کانا  TRTجدید به زبان عربو در سا  2010راه انتدازی شتد .ستخن
مدیر این شبکه ،سی

توران که بیان موکند «هدف اصتیو  TRTعربتو معرفتو ترکیته بته

طور مسصقیم و بدون واسطه به اعراب است»( )Howeidy,2010:18نشان دهنده سیاستت
رسقو دولت ترکیه برای نفوذ و تاثیرگتذاری در افکتار عقتومو کشتورهای عربتو استت.
هماکنون  TRTعربو به هقراه شبکههای کودد و موزی

به صتورت  24ستاعصه مشتغو

پخش البار و برنامههای تیویزیونو برای مخاطبان عرب در لاورمیانه است.

1. Turkish Radio and Television Corporation
2. Anadolu Agency

اما سرمایه گذاری گسصرده ترکیه در صنعت تولید و پخش سریا های تیویزیتونو اقبتا
زیادی در دنیا به لصوص در بین مردم لاورمیانه داشصه است و به عنوان یکو از نقادهتای
قدرت نرم ترکیه از آن یاد موشود .چهارصد سا پت

از فروپاشتو حکومتت عثقتانو در

لاورمیانه در نصیجه افزایش ناسیونالیسم و میوگرایو عربو ،تیویزیون لانتههای اعتراب پتر
از نوسصالوژی سریا های ترکو است .سریا هایو که بعضو از آنها حصتو در لتود ترکیته
هم فروش زیادی نداشصه است ( .)Marcou, 2012:13بسیاری از زنتانِ عترب شخصتیت
اصیو سریا نور (مهاند) 1را تحسین موکنند و از طرف دیگر بستیاری از متردان عترب بته
طور جدی به این شخصتیت حستادت موکننتد ،زیترا هقسرانشتان موگوینتد :چترا شتقا
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نقوتوانید بیشصر شبیه او باشتید؟ ( )Salamandra, 2013:56ایتن محبوبیتت رو بته رشتد
نقایشنامههای ترکیه موتواند به عنوان افزایش قدرت نترم ترکیته در لاورمیانته محستوب
شود .سریا های ترکیه ی

تصتویر از یت

کشتور استالمگرا و ستکوالر ایتدهآ را نشتان

مودهند و ترکیه را به عنتوان الگتو بترای کشتورهای هقستایه مستیقان لتود بته تصتویر
موکشند.

قدرت نرم ترک ه

سریا ترکو و صد قسقصوِ نور  85میییتون و یتا ستریا دیگتری بتا عنتوان فاتقتا702
میییون بیننتده در لاورمیانته جتذب کترده استت استت ( Yanardağooğlu& Karam,

 .)2013:570این سریا ها مسیقانانو با سب

زندگو مدرن ،زندگو ستطح بتاال و برابتری

مردان و زنان را نشان مودهند کته در جوامت بستصه عترب بستیار جتذاب مونقایتد .ایتن
سریا های تیویزیونو موتواند به عنوان ی

ابزار اجصقاعو قوی برای تغییتر و تأثیرگتذاری

بر تفکر و بهره برداری از د ها و ذهنها متورد استصفاده قترار گیترد .ترکیته بتا استصفاده از
تیویزیون توانسصه تأثیر زیادی در لانههای اعراب ایجاد کند و به تباد فرهنگو بتین ترکیته
و جهان عرب کق

تجزیه و تحل

کند .ی

نظرسنجو ساالنه نشتان مودهتد بتا هقتهگیری ستریا های

ترکو و نشان دادن رفاه و موفقیتهای اقصصادی ترکیه؛ تصویر این کشور در جهتان عترب
که در قرن بیسصم اکثراً منفو بود از  2009تا سا  2011به طترز شتگفت انگیتزی بته نگتاه
مثبت تبدیل شده است (.)TESEV,2013

1. Muhannad
2. Fatmagül'ün Suçu Ne

در دوره غلبه
اسالم گرایان

در نهایت موتوان گفت نقایش زندگو مردان و زنان لوش تیپ با ارزشهای سکوالر
زیر ی

ماس

اسالمو و هقذات پنداری مردم لاورمیانه با آنها نته تنهتا موجتب ایجتاد

تصویر مثبت از ترکیه و تسخیر قیب و ذهن اعراب شده بیکه موفقیت سریا های ترکو در
ترکیب سنت و مدرنیصه و اتصا سب

زندگو غربو و اسالمو به یکدیگر؛ به اعراب نشتان

مودهد که موتوانند با توجه به قرابت فرهنگو و جغرافیایو «مد ترکیته» را در حوزههتای
سیاسو ،اجصقاعو و فرهنگو تقیید کنند.
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 .4تحوالت عربی خاورمیانه؛ افول گفتمان نرم افزاری ترکیه
چینش عناصری که در باال ذکر شد محبوبیت زیادی برای ترکیته در لاورمیانته بته ارمغتان
آورد اما از سا  2011و در پو انقالبهای موسوم بته بهتار عربتو بته لصتوص پت

از

بحران سوریه روند افزایش محبوبیت ترکیه بته یکبتاره تغییتر کترد .در حتالو کته بته نظتر
مورسید فرصت طالیو جهت افزایش نفوذ ترکیته در منطقته لاوررمیانته ایجتاد شتده امتا
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
سوم شماره پ اپ
ب ست و نهم
پای ز 1397

گذشت زمان نشان داد حوادث سیاسو لاورمیانه نته تنهتا باعت

افتزایش نفتوذ ترکیته در

منطقه نقوشود بیکه بر قدرت نرم ترکیه هم تأثیر منفو دارد .به عبارتو سا  2011به یت
نقطه عط

در گفصقان قدرت نرم ترکیه تبدیل شد که در آن روند صعودی قدرت نرم ایتن

کشور به روند نزولو تبدیل شد.
قیامهتتای مردمتتو جهتتان عتترب در دستتامبر  2010در تتتون
رژیمهای اقصدارگرای عربو ی

به ی

آغتتاز شتتد و تعتتدادی از

سقوط کردند و وضعیت کشتورهای لاورمیانته ،از

نظر سیاسو و امنیصو به ولامت گرایید .در ابصدا ،شورشها محصو دموکراتیزه شدن بودند
به هقین دلیل ،تحوالت به عنوان بهار عربو توصی
تخریب دولتهای پ

شد .اما پ

از ی

زمان بسیار کوتتاه،

از انقالب شروع شد .کودتای نظامو مصر ،جنگ دالیتو در یقتن،

لیبو و سوریه نصیجه تحوالت در لاورمیانه بودند.
سیاست لارجو ترکیه در اوایل تحوالت بهار عربو تالش کرد تا با اسصفاده از امکانات
نرم افزاری لود به صدور الگوی مورد نظر لود به کشورهای لاورمیانه بپردازد .اردوغتان
ترکیه را به عنوان مثا هقزیستصو استالم ،سکوالریستم و دموکراستو بتا اقصصتاد در حتا
پیشرفت معرفو کرد ( .)Öniş, 2012: 50داوود اوغیتو از بهتار عربتو بته عنتوان «عتادی

سازی تاریخ» نام برد و از تحیییگران و روزنامه نگاران لواست درباره مد ترکیه و صدور
آن صحبت کنند ( ،)Öniş, 2012: 59اما نخبگان  APKاین واقعیت را نادیده گرفصه بودند
که مد ترکیه نصیجه پیچیدهای از تاریخ و هویت انحصاری لود ترکیته استت کته احصقتا
کاربرد آن در جای دیگر کم است .دولت  AKPدر حقایت از مردم مصر و دولت التوانو
تحت رهبری محقد مرسو ،در کنار قطر به عنتوان حتامو اصتیو تتالش زیتادی کترد امتا
مدالیه نظامو و حتذف الوانالقستیقین و مرستو از ریاستت جقهتوری مصتر بته مثابته
شکست ترکیه در صدور مد حکومت لود به کشورهای لاورمیانه بود.
اما چالش اصیو سیاست منطقهای ترکیه در بحران سوریه هویدا شد .سوریه تا پیش از
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تحوالت عربو آزمایشگاه الگوی سیاست قدرت نرم ترکیته بتود .ستوریه تتا قبتل از ستا
 2011نقونهای کامل برای «راهبرد مشکالت صفر با هقسایگان» داوود اوغیتو بتود .روابتط
ترکیه و سوریه با توجه به مشکالت تاریخو دو کشور در لصوص مالکیت استصان هاتتای،
رودلانه فرات و رودلانته تیگتری هقیشته بتر پایته قتدرت ستخت افتزاری بتوده استت
( .)Phillips, 2012:33این مسائل دو کشور را در سا  1998در آستصانه جنتگ قترار داده
بود اما روابط لصقانه پ

از توافا آدانا که در اکصبر سا  1998به امضا رسید بهبود یافت.

ترکیه این پروتکل را مبنای پیگیری سیاست غیبه بر مشکالت بتا ستوریه و بهبتود آن قترار
داد .رابطه بین دو کشور در سا های  2003تا  2010بسیار طالیو بود .شال

های توستعه

روابط بین دو کشور بر اساس بازدیتدهای مکترر دوجانبته ،موافقتت نامتههای دو جانبته و
افزایش حجم تجارت پیشرفت زیادی کرد وزارت امور لارجته ترکیته در بیانیتهای اعتالم
کرد که «حجم تجارت ترکیه با سوریه از  1/2میییتارد دالر در ستا  2009بته  2/2میییتارد
دالر در سا  2010رسیده و هدف ما رسیدن به  5میییارد دالر در کوتاهترین زمتان مقکتن
است»( .)Welch, 2013:71با این حا  ،پ

از آنکه بهار عربو به ستوریه تستری یافتت،

رابطه بین دو کشور به سرعت شروع به لراب شدن کرد؛ داوود اوغیو وزیر امتور لارجته
در ماه اوت  2011برای آلرین بار از دمشا بازدید کرد و از استد لواستت بترای مصوقت
کردن اسصفاده از نیروهای مسیح عییه تظاهرات مردمو تتالش کنتد (،)Phillips, 2012:26
اما از آنجا که ترکیه تحرکات دیپیقاتی

را برای تغییر نگرش اسد کافو نقودانست با ترد

تجزیه و تحل
قدرت نرم ترک ه
در دوره غلبه
اسالم گرایان

سیاست نرم افزاری لود و اینکه سقوط دولت اسد را حصقتو موپنداشتت تتالش کترد تتا
سهم بیشصری پ

از سقوط سوریه برای لود تدارد ببیند.

این تغییر اسصرات ی

در سیاست لارجو ترکیته هقچنتین دیگتر متدالالت ترکیته در

کشورهای عربو نه تنها جذابیت مد ترکیه را تحت الشعاع قرار داد بیکه بحران از ستوریه
به درون مرزهای ترکیه نیز سرازیر شد و مولفههای بیشصری از قدرت نرم این کشتور را بته
چالش کشید که در ادامه این چالشها بررسو موشود.
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 .1-4استفاده از قدرت سخت افزاری
باالگرفصن سطح لشونت عییه معصرضین و ورود پناهندگان سوری به ترکیته ایتن کشتور را
برآن داشت تا با نادیده گرفصن روابط گذشصه بتا دولتت استد رویکتردی بتر مبنتای قتدرت
سخت با این مصحد اقصصادی دیروز لود در پتیش بگیترد .در تابستصان ستا  2011دولتت
 AKPگفتوگوی دیپیقاتی

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل
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را با اسد مصوق

و تصقیم گرفت از شورشیان سوری تحتت

عنوان ارتش آزاد و جبهه النصره حقایت کند ( .)Hersh,2016:13بشتار استد در چنتدین
مصاحبه ترکیه را از ورود به مناقشات سوریه برحتذر داشتت .در نتوامبر  ،2012وی اعتالم
کرد[ :اردوغان] لود را سیطان جدید عثقانو موداند و فکر موکند که موتواند منطقه را بته
هقان شیوهای که عثقانوها درگذشصه تصرف کردهاند ،کنصر کند (.)Öniş,2014: 2
سیاست حقایت از معارضتین مستیح ستوری و تهدیتد کردهتای ستوریه کته ارتبتاط
تنگاتنگو با پ.د.د دارند آنکارا به حضور سخت افزاری در سوریه مجبتور کترد .از ایتن
رو شقا سوریه؛ محل تجق نیروهای کرد حزب اتحاد دموکراتی

که از دید ترکیه شتعبه

سوری پ.د.د بود به سیبل حقالت ارتش ترکیه با بهانه حفظ امنیت دالیو این کشتور و
از بین بردن تهدید گروههای کردی مسیح بد شد .با عقییات سپر فترات در اوالتر ستا
 2016میالدی ،آنکارا نگاه لود را به سقت تصرف و الحاق بخشو از سرزمینهای ستوریه
به لاد لود برد .در سایه هقتین سیاستت ارتتش ترکیته توانستت موافقتت روستیه را در
چارچوب مناطا کاهش تنش کسب کند تا با تدوام عقییاتهای ستپر فترات و بعتد از آن
شاله زیصون مناطا الباب ،کوبانو ،عفرین و منب را تصرف کند.

آنکارا برنامههای لاصو هم برای ایجاد بسصر سیاسو ،اجصقاعو و حصو آموزشو منتاطا
تحت اشغا لود مانند منب و عفرین با اسصفاده از نیروهای کُردی هقسو بتا لتود دارد تتا
بصواند این مناطا را ذیل فرهنگ و نگاه لود تغییر داده و در این راسصا فضا را بترای الحتاق
این مناطا در آینده به لاد لود مناسب سازد .اما حصو مصفکران عربو که از انقتالب عییته
حکومت سوریه حقایت موکنند ،اعصقاد دارند ترکیته بتا دستت انتدازی بته لتاد ستوریه
تصویر اصیو و لطرناد لود را نشان داده استت بته ویت ه؛ حقایتت ترکیته از شورشتیان
افراطو (مثل جبههالنصره) ،موجب شده بسیاری از افراد به رفصتار ستیطه جویانته آنکتارا در
جنتتگ دالیتتو ستتوریه اعصتتراض کننتتد ( The Independent Commission on
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.)Turkey,2014
 .2-4بحرانهای امنیتی و بیثباتی سیاسی
کشورها برای ایجاد و یا بهبود تصاویر لود در اذهتان میتهتای دیگتر بته توستعه محتیط
امنیصو لود روی موآورند به عنوان مثا  ،ژاپتن و آلقتان سیاستتهایو از قبیتل کق هتای
بشردوسصانه و رشد و صتدور تکنولتوژی را بترای صتیح آمیزتتر نشتان دادن سیاستتهای
کشورشان به منظور بهبود تصویر لود پ

از جنگ جهانو دوم اجرا کردند .اما آنکتارا بتا

تغییر سیاستهایش در محیط امنیصو لاورمیانه نه تنها تصویر در حا
ی

هور لود را بعنتوان

دولت حافظ نظم و امنیت منطقهای مختدوش کترد بیکته ثبتات دالیتو لتود را نیتز

تضعی

کرد.

در نصیجه دلالت در بحران سوریه قطبیت ایدئولوژی

در ترکیه رشد کرده و بتا توجته

به بافت قومو و سیاسو جامعه ترکیه به نظر مورسد قطبهای مخصی ِ میوگرایتو ترکتو-
اسصقال طیبو کردی ،حامیان دولت -AKPمخالفان دولت  ،AKPاسالمگرایان -ستکوالرها
و اهل سنت – عیویها با توجه به دیتدگاههای لتود بته سیاستتهای دالیتو و لتارجو
دولت اعصراض دارند ( .)Aygül,2014:415حتل نشتدن مستالقت آمیتز ایتن اعصراضتات
موجب بوثباتو و مخاطرات سیاسو و اقصصادی در ترکیه شده است .در ادامه بته برلتو از
بحرانهای امنیصو و سیاسو که موجب کاهش تصویر ترکیه به عنوان یت
پایدار شده است لواهیم پردالت.

کشتور باثبتات و

تجزیه و تحل
قدرت نرم ترک ه
در دوره غلبه
اسالم گرایان

 .1-2-4اعتراضات پارک گزی
در  31مه  ،2013ی

تظتاهرات محیتو در برابتر تخریتب یت

اسصانبو (پارد گزی) به ی
شد .در این روز ،پیی

پتارد عقتومو در قیتب

چرله اعصراض ضد دولصو تاریخو در سطح کل ترکیه تبدیل

به پارد حقیه کرد تا چند صتد معصترض را کته فضتایو را اشتغا

کرده بودند تا از تخریب پارد به عنوان بخشو از پتروژه توستعه شتهری جیتوگیری کننتد
پراکنده کردند .اما رف دو هفصه بعد صتدها هتزار نفتر در سرتاستر کشتور بته لصتوص
شهرهای بزرگ ترکیه (استصانبو  ،آنکتارا ،ازمیتر و استکو شتهر) در یت
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واکتنش جقعتو

لودلواسصه به آنچته کته اعصتراض بته حکومتت اقصدارگرایانته حتزب عتدالت و توستعه
مولواندند ،در لیابانها بودند .ی

حادثه کوچ

به یکباره تبدیل بته یت

بنیتان و نقتاد

مقاومت در برابر حکومت  AKPو اقصدار در حا افزایش اردوغان گردید .ایتن اعصراضتات
به واسطه شبکههای اجصقاعو به سرعت فراگیر و به ی

جنبش قوی ضد دولصو تبدیل شد

که یکو از مهمترین تحوالت اجصقاعو و سیاسو در ترکیه در سا های الیر بود.
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل
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سوم شماره پ اپ
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اعصراضات پارد گزی ثبات اقصصادی ترکیه را تضعی
طو ی

کرد به طوری که ارزش لیتر در

هفصه بعد از این اعصراضتات  %7کتاهش یافتت ( .)Akdeniz, 2013:8از ستوی

دیگر آزادی بیان و آزادی مطبوعات در ترکیه محدود شد .به عنوان مثا  ،در فوریته ،2014
پارلقان ترکیه قانون جدید اینصرنت را تصویب کرد که به دولتت اجتازه متوداد مجتوز هتر
وبسایصو را مسدود کند و شرکتهای اینصرنصو را میزم کرد لدمات ارائه شده به کتاربران را
ذلیره و درصورت درلواست دولت رف  24ساعت آن را در الصیار مقامات قرار دهنتد.
درحالیکه در سا  ،2005رتبه بندی ترکیه در فهرست ساالنه آزادی مطبوعات گزارشتگران
بتتدون متترز از  178کشتتورها  98بتتود ایتتن رتبتته در ستتا  2013بتته  154کتتاهش یافتتت
( .)Independent Commission on Turkey, 2014: 15حتوادث پتارد گتزی قطتب
بندی میان بخشهای مخصی
عنوان ی

جامعه ترکیه را احیا کرد و بته تصتویر بینالقییتو ترکیته بته

کشور مسیقان با داعیه دموکراسو که لود را ی

مودانست آسیب زد.

مد برای بقیته جهتان استالم

 .2-2-4کودتای نظامی نافرجام
در  15ژوئیه  2016تعدادی از نظامیان ارتش با کنصر بخشهایو از نیروهای مستیح ترکیته
پارلقان و کاخ ریاست جقهوری ترکیه را بقبتاران و بتر عییته دولتت  AKPاعتالم کودتتا
کردنتد .رهبتتران کودتتتا کته نتتام لتتود را شتورای صتتیح در لانتته نهتاده بودنتتد فرستتایش
سکوالریسم ،نابودی حکومت دموکراتی  ،بو اعصنایو به حقوق بشر و از دست دادن اعصبار
ترکیه در عرصه بینالقییو را به عنوان دالیل کودتتا بیتان کردنتد ( .)Tugal, 2016:15امتا
حضور و مقاومت مردم در لیابانها و نیروهای مستیح وفتادار بته دولتت موجتب ناکتامو
طرحهای کودتا و شکست آن شد .در نهایت جنبش گولن ،که قبالً توسط دولت بته عنتوان
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سازمان تروریسصو معرفو شده بود ،مصهم به برنامهریزی و تالش برای کودتا شد.
اگرچه اینبار کودتای نظامو در ترکیه ناکام شد ،امتا روایتهتایو کته  AKPمبنتو بتر
دموکراتیزاسیون ترکیه و کنصر ارتش این کشور ارائه موکرد دچار لدشته نقتود .در طتو
کودتا  300نفر کشصه و  2100نفتر مجتروح شتدند و در ادامته بتیش از  160هتزار نفتر از
مقامات نظامو ،غیرنظامیان و کارمندان دولت (افسران پیی  ،قضتات ،معیقتان و )...کته بته
طور فعا یا غیرمسصقیم در کودتا شرکت داشصند دسصگیر و یا از محل کارشان الراج شتدند
(.)Oğuzlu,2013:12
دسصگیری مخالفان اردوغان از جقیه نظامیان و لبرنگاران مختال

حکومتت بته جترم

هقراهو با گولن موجب اعصراض کشورهای اروپایو گردید به نحوی که دولتت  .AKPبته
طور مداوم کشورهای اروپایو را به مدالیه در امور ترکیه مصهم کترده استت .ایتن اتفاقتات
ضربه زیادی به قدرت نرم ترکیه وارد کرد .درحقیقت موتوان گفت کته تصتویر و شتهرت
ترکیه عیورغم تحکیم قدرت اردوغان پ

از کودتا ،صدمات فراوانو یافصه است .بتا توجته

به رتبه بندی کنونو دو کقیصه آزادی و گزارشگران بتدون مترز در حتا حاضتر ترکیته بته
عنوان یکو از پتایینترین کشتورهای آزاد طبقته بنتدی شتده استت ( Freedom House,

)2018؛ به عبارت دیگر قرار گرفصن ترکیه درکنار ونزوئال وکشورهای آسیای مرکتزی ایتن
کشور را در رده کشورهایو قرار داده که توسط رهبران اقصدارگرا اداره موشوند.

تجزیه و تحل
قدرت نرم ترک ه
در دوره غلبه
اسالم گرایان

 .3-2-4حوادث تروریستی
بوثباتو دالیو ،تروریسم تکفیری در جریان بحران درسوریه و درگیریهای تازه دولتت بتا
جریان کردی در جنوب و شترق ترکیته بته وضتعیت امنیصتو در ترکیته آستیب زده استت.
عقییات سپر فرات در سوریه که اهداف لود را از بین بردن حقتالت فرامترزی داعتش و
جیوگیری از اتحاد زمینو حزب پ.د.د ترکیه با کردهای شورشو سوریه اعالم کرده بتود
موجب هور موج بزرگو از حقالت تروریسصو در ترکیه گردید.
حقیه تروریسصو تهدید یا اسصفاده واقعو از نیروی غیرقانونو و لشتونت توستط یت
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شخ

غیر دولصو برای رسیدن به ی

هدف سیاسو ،اقصصادی ،مذهبو یا اجصقاعو استت.

از سا  2012تا سا  2017افزایش قابل مالحظهای در حقالت تروریستصو بته نظامیتان و
کارکنان دولصو از سوی پ.د.د و مردم عادی و گردشگران از سوی داعش قابل مشتاهده
است .تنها در سا  484 ،2015نفر در اثر حقالت جتان لتود را از دستت دادنتد ( BBC

.)News, 27 July 2015
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از جقیه مهمترین حقالت تروریسصو که طو سالیان گذشتصه در ترکیته رخ داده استت
موتوان به حقیه تروریسصو در باشگاه ورزشو «بشیکصاش» ،ترور ستفیر روستیه در آنکتارا،
حقیه تروریسصو به ی
لحظاتو پ

مراسم عروسو در شهر غازی عنصاب و حقیه به باشگاه شبانه رینتا

از آغاز سا  2017در اسصانبو و بقب گذاریهای مصعدد در شهرهای بتزرگ

ترکیه اشاره کرد .در پو این حقالت تروریسصو حدود صدها نفتر جتان لتود را از دستت
دادهاند و ثبات و امنیت در ترکیه به طرز چشتقگیری بته ولامتت گراییتده استت .در ایتن
وضعیت اگرچه اقصدار کشور در دولت مرکزی آنکارا حفظ شده است اما هماکنتون از دیتد
بینالقییو ترکیه به عنوان ی

کشور ناپایدار که در اداره کشورش بتا مشتکل مواجته استت

نگریسصه موشود.
 .3-4کاهش رشد اقتصادی
پ

از رونا چشقگیر اقصصاد ترکیه از سا  2002تا سا  2011که به طور مصوسط رشتد 7

تا  8درصدی را تجربه کرد در سا های الیر نرخ رشد سالیانه این کشور در حتدود دو تتا
سه درصد باقو مانده است ( .)Tugal, 2016:15دلیل این کاهش عقیکرد رشد سالیانه بته

طور کیو بواسطه دو عامل اتفاق افصاده استت :عوامتل لتارجو و عوامتل دالیتو؛ عوامتل
لارجو تاثیرگذار بر اقصصاد ترکیه به عنوان ی

کشور مهم تجاری شودهایو است کته بته

طور مسصقیم بر اقصصاد این کشتور وارد شتد .وقتوع بحتران متالو جهتانو  2008-2009و
قیامهای مردمو لاورمیانه در سا  2011موجب شد ترکیه نصواند به رشد سابا لود ادامته
دهد .بروز جنگ دالیو در کشورهای منطقه لاورمیانه بخصوص عراق ،سوریه و لیبتو بتا
توجه به سرمایه گذاری گسصرده شرکتهای ترد موجب کاهش قابل توجه سود آنکتارا از
تجارت با این کشورها شد.
از طرفو عوامل دالیو هم تأثیر زیادی در کاهش رشد اقصصادی ترکیه داشتصه استت؛ از
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تابسصان  ،2013امنیت و ثبات سیاسو ترکیه به شدت رو بته افتو بتوده استت .مختاطرات
سیاسو سرمایه گذاریها را در ترکیه تهدید موکند .این کشور از بابت لروج سترمایهها از
کشور و ناتوانو در بازپردالت وامهای لارجو آسیب زیادی دیده استت و ایتن در حتالو
است که در منطقهای واق شده که لروج سرمایه از آن به ستقت کشتورهای هقستایهاش

تجزیه و تحل

بخصوص اروپای شرقو رلدادی عادی است .هقچنین نا بته ستامانو در روابتط ترکیته و

قدرت نرم ترک ه

امریکا در قضایایو مانند عدم تحویل گولن به آنکتارا ،تحتریم ایتن کشتور توستط ایتاالت

در دوره غلبه

مصحده و افزایش نرخ بهره در امریکا موجب شده تا ترکیه با پدیده فرار سرمایه از کشورش
روبه رو شود .در شرایط مشابه ،کشورهای با توسعه پایدار از پ
حدود ( ٪20-25از  GDPسالیانه) است اسصفاده موکنند اما نرخ پ

انداز دالیو لود کته در
انداز ترکیه به نتدرت

بیش از  %20در قبل از سا  2010بود و بعد از آن نیز به حدود  %10-12کاهش پیتدا کترد
(.)Karagol,2013:119
این بحرانها موجب شده اقصصاد ترکیه براستاس دادههتای جهتانوِ شتال

رقابتت از

رتبه  )Schwab, 2015( 45سا  2014با کاهشتو چشتقگیر بته رتبته  55در ستا 2016
نزو پیدا کند ( .)Schwab, 2016این شتال

ضتع های اقصصتاد ترکیته در مشتکالت

نهادی مانند نوآوری پایین و فساد را نشان مودهد.

اسالم گرایان

نتیجهگیری
در جهان امروز ،قدرت نرم ی

نیروی محترد مهتم بترای افتزایش کتارایو سیاستتهای

کشورهاست .قدرت نرم به طتور عقتده بته عتوامیو ماننتد فرهنتگ ،ارزشهتای سیاستو،
سیاست لارجو و دینامی

دالیو بسصگو دارد .کشورهایو کته پیشترفتهای اجصقتاعو و

اقصصادی لود را بهبود ببخشند ،فرهنگ جهانو را به اشصراد گذارند و ارزشهتای سیاستو
دموکراتی

از لود نشان دهند موفا به تأثیرگذاری بر دیگران شده و از این رهگذر منتاف

بیشصری جذب موکنند.
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یافصههای این مقاله و تحییل مؤلفههای نرم افزاری ترکیه نشان داد گفصقتان قتدرت نترم
پ

از مطرح شدن در سپهر سیاسو ترکیه دو دوره مصفاوت را پشت سرگذاشتت .دوره او

قدرت نرم این کشور روندی صتعودی را طتو کترد و در دوره دوم و از ستا  2011وارد
روند نزولو شد .در این راسصا کشتور ترکیته بتا قتدرت گترفصن حتزب عتدالت و توستعه
اسصرات ی لود را افزایش قدرت نرم به منظور ارائته تصتویری جتذاب از ترکیته قترار داد.
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نخبگان این حزب از جقیه داوود اوغیو با راهبردهایو مانند مشکالت صفر با هقسایگان و
عقا اسصرات ی

سیاستهای قدرتقندی را برای توستعه سیاستو و اقصصتادی و بازستازی

مؤسستتات فرهنگتتو ایتتن کشتتور در جهتتت مقاصتتد دیپیقاستتو عقتتومو پیگیتتری کردنتتد
(داووداوغیو .)219 :1395 ،اهداف بیندپروازانه آنکارا از پیگیری گفصقان قدرت نرم با تکیته
بر روابط تاریخو ،فرهنگو و جغرافیایواش تبدیل شدن یه ی
بازیگر جهانو بود .اثربخشو این سیاستها برای حدود ی

قدرت مرکزی و حصو یت
دهه و ارائه تصتویری مطیتوب

از ترکیه تحسین بسیاری از کشورها را به دنبا داشت .با این حا از ستا  ،2011سیاستت
نرمافزاری ترکیه در لاورمیانه با مشکالت عدیدهای مواجه شد.
قدرت نرم ترکیه با قیامهای مردمو کشورهای عربتو موستوم بته بهتار عربتو در ستا
 2011و سرایت این بحران به هقسایگان ترکیه بخصوص سوریه دچار چالشهتای جتدی
شد .تقایتل حکومتت  AKPبته دلالتت ستخت افتزاری در ستوریه ،افتزایش تهدیتدات
تروریسصو داعش و احزاب مسیح کردی و شروع تظاهرات لیابانو در اعصراض به حتوادث
پارد گزی از سا  2013بر قدرت نرم ترکیه تاثیری منفو داشتت .در کنتار ایتن بحرانهتا
کودتای نافرجام ژوئن  2016و به دنبا آن الراج و دسصگیری گسصرده حامیان کودتا ،رشتد

تقایالت اقصدارگرایانه دولت و کاهش رشد اقصصادی منجر بته افتو مؤلفتههای نرمافتزاری
قدرت ترکیه و تنز جایگاه دالیو و منطقهای دولت ترکیه شده است.
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